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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №40  

05.07.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 27. юни 2022 – 01. юли 2022) 

 

Предложение #1.1 

Относно: фонд „Научни изследвания“ публикува покана за участие в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“. Финансирането по 

процедурата е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за 

фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, като целта е да се насърчи 

провеждането на качествени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните 

обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Ще бъдат 

финансирани изследвания в 10 различни научни области, сред които: медицински науки, 

биологични науки и химически науки. От общия бюджет на конкурса най-много средства са 

предвидени за „Технически науки“ – 3 979 000 лв. На втора позиция са „Медицинските науки“, 

като за тях е заложена сумата от 2 645 000 лв. Ще бъдат финансирани два типа проект – проекти 

тип 1 и проекти тип 2. 

Общ бюджет на конкурса: 23 000 000 лв., от които 14 700 000 лв. са за 2022 год.; 

Максимален бюджет за проекти тип 1: максималният размер на основния бюджет възлиза на 

150 000 лв., като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат 

използвани за ДМА и/или ДНМА; 

Максимален бюджет за проекти тип 2: максималният размер на основния бюджет възлиза на 

250 000 лв., като допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат 

използвани за ДМА и/или ДНМА; 

Минимална сума за всеки проект: 60 000 лв.; 

Срок за изпълнение на проектите: 36 месеца; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 09. септември 2022 год.; 

Срок за оценка и класиране на проектните предложения: 30. ноември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1448 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1448
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Предложение #1.2 

Относно: инструмент, разработен от Европейската комисия, наречен “Hop On”. 

Механизмът цели укрепване на Европейското научноизследователско пространство 

(ЕНП), посредством минимизиране на различията по отношение на резултатите от научните 

изследвания и нивото на иновациите, в отделните региони на Европа. Механизмът “Hop On” 

предоставя възможност за присъединяване на допълнителен участник към вече активен 

проект, по Втори стълб на рамковата програма “Horizon Europe” или по програмата 

Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Новият участник следва да бъде от държава 

членка, чиято система за научни изследвания и иновации (НИИ) е с недостатъчно високи 

резултати. България е сред тези държави. За да се случи присъединяването на нов партньор към 

консорциум, по вече финансиран проект, следва да са изпълнени следните две условия:  

 към момента на присъединяване на новия партньор, в консорциума да няма юридически 

лица от държави членки, имащи недостатъчно високи резултати в сферата на НИИ; 

 всички партньори във вече съществуващия консорциум следва да одобрят 

присъединяването на новия партньор. 

Общ бюджет на “Hop On Facility”: 40 милиона евро; 

Бюджет за всеки един проект: от 200 000 до 500 000 евро; 

Очакван брой на проектите, финансирани по “Hop On”: 80 проекта; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 10. ноември 2022 год.  

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/mehanizmat-hop-on/ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 27. юни 2022 – 01. юли 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: очаква се, на 04. юли 2022 год., Европейската комисия да публикува своя доклад 

„Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2022“. Докладът на ЕК 

се изготвя и публикува на всеки две години, като това е неговото четвърто издание. В 

изготвянето му участват редица водещи учени и международни организации. Докладът 

изследва водещите глобални тенденции и предоставя задълбочен анализ на представянето на 

Европа в областта на науката, научните изследвания и иновациите. Документът отчита и 

сложната реалност, в която научните изследвания и иновациите се развиват в наши дни, както 

и взаимодействието им с други важни политики, като тези в сферата на образованието и 

развитието на личностните умения. Докладът ще бъде публикуван на сайта не Европейската 

комисия, като за 12. юли 2022 год. е планирано виртуално събитие, по време на което ще бъдат 

представени и дискутирани основните констатации в доклада.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 12. юли 2022 год.; 

https://naukamon.eu/mehanizmat-hop-on/
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Такса участие: без такса. Не е необходима предварителна регистрация;  

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/launch-srip-report-2022-jul-12_en 

 

Предложение #2.2 

Относно: работен семинар на тема “Stem cell systems in development, disease and 

regeneration“, който ще се проведе в Майнц, в периода 07. септември 2022 год.  – 09. септември 

2022 год. Форматът на събитието ще бъде присъствен. Водещи лектори ще представят на 

участниците в събитието последните открития в областта на стволовите клетки, с надеждата, 

дискусиите в неформална среда да доведат до нови прозрения и идеи в тази сфера, които биха 

били от съществено значение за лечението на редица заболявания.  

Организатор: Университетът „Йоханес Гутенберг“ в Майнц, Германия; 

Период на провеждане: 07. септември 2022 год.  – 09. септември 2022 год.; 

Такса участие: 180,00 евро за докторанти и 250,00 евро за всички останали; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 31. юли 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://gutenberg-workshops.uni-mainz.de/stemcellsystems2021/ 

 

Предложение #2.3 

Относно: двудневно обучение на тема “Financial administration & auditing preparation for 

E.C. funded projects”, което ще преведе участниците от разбирането на финансовите аспекти на 

H2020, през финансовото отчитане, до успешното справяне с одиторските проверки на място. 

Обучението е насочено към всички ръководители, счетоводители и финансисти, 

ангажирани по европейски проекти, които ежедневно обработват, систематизират и 

архивират информация относно това как биват разходвани европейските средства. 

Участниците в семинара ще бъдат запознати с всички новости – инвестиционен фокус, 

финансови правила, одитиране и др. Проектите, финансирани в рамките на H2020 остават обект 

на наблюдение от ЕК до 5 години след приключването им. Следователно, подготовката на всеки 

един проект за одиторска проверка е задължителна и e от първостепенно значение. Обучението 

е разработено в сътрудничество с одитори, работили към Европейската комисия. 

Организатор: European Academy; 

Период на провеждане: 08. септември 2022 год. – 09. септември 2022 год.; 

Такси участие: 1100,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация: 

https://www.europeanacademy.com/8-9-sept-2022-online/ 

 

 

https://ec.europa.eu/info/events/launch-srip-report-2022-jul-12_en
https://gutenberg-workshops.uni-mainz.de/stemcellsystems2021/
https://www.europeanacademy.com/8-9-sept-2022-online/
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Предложение #2.4 

Относно: тазгодишната бюджетна конференция на Европейския съюз, която ще се 

проведе на 10. октомври 2022 год., в Брюксел. Събитието ще бъде излъчвано на живо. 

Фокусът ще бъде насочен върху значението на бюджета за гарантиране както на 

стратегическата автономност на Европа, така също и на нейната геополитическа роля. Сред 

основните теми, по които ще разговарят участниците в конференцията са: нахлуването на 

Русия в Украйна и свързаното с това увеличаване на разходите за отбрана на някои от 

държавите членки; постигане на енергийна независимост на Европа; икономическото 

възстановяване на Европа; визията и ролята на младите хора за постигането на 

стратегическа автономност на Европа.  

Организатор: Главна дирекция „Бюджет“ към Европейската комисия; 

Период на провеждане: 10. октомври 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна през септември; 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-

autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_en 

Предложение #2.5 

Относно: тридневно виртуално обучение Horizon Europe Proposol Writing, разработено 

специално за изследователи, учени и студенти, проявяващи интерес към поканите за проектни 

предложения, в рамките на програмата Horizon Europe. По време на обучението участниците 

ще бъдат запознати със същността на Horizon Europe, ще придобият умения да намират, 

анализират и избират покани. Ще научат повече за разработването на идеята и на концепцията 

на своя проект. Ще добият представа за цялостния процес на създаване на едно проектно 

предложение. Третият ден ще бъде посветен на асоциираните партньорства. Следобедите ще 

бъдат проведени кратки двустранни срещи с обучаващия, по време на които ще бъдат 

дискутирани конкретни въпроси и казуси; 

Организатор: EFMC; 

Период на провеждане: 11. октомври 2022 год. – 13. октомври 2022 год.; 

Такси участие: 990,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация: 

https://efmc.eu/training/proposalwriting/ 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: среща на младите хора с г-жа Марейд Макгинес - комисар по финансови услуги, 

финансова стабилност и капиталови пазари. Събитието, което ще бъде излъчвано на живо, 

ще се случи на 25. октомври 2022 год., в Брюксел. Ако сте на възраст между 18 и 25 години 

https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_en
https://efmc.eu/training/proposalwriting/
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и желаете да бъдете част от инициативата, фокусирана върху визията на младите хора за 

бъдещето на европейските финанси, участвайте в обявения видео конкурс на тема 

„Бъдещето на финансите“. Вашият видео клип не трябва да превишава 1 минута. Десетте 

победители ще се срещнат с еврокомисаря, като пътните им разходи и тези за хотелско 

настаняване ще бъдат изцяло покрити от Европейската комисия.  

Организатор: Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на 

капиталовите пазари“ към Европейската комисия; 

Период на провеждане: 25. октомври 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на видеоклип: 08. юли 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможна скоро; 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/events/finance-221025-youth-dialogue-future-finance_en 

 

Предложение #2.7 

Относно: обучение във виртуална среда на тема „Proposal writing for research and innovation 

projects”. Структурирането на курса в три дни предполага по-добра възможност за усвояване 

на информацията, преди пристъпване към следваща тема. Акцентът ще бъде поставен върху 

проекти от сферата на Научноизследователската и развойната дейност. Обучението цели 

придобиване на следните умения и знания: преглед и подбор на възможности за финансиране, 

познаване на основните характеристики на един печеливш проект, разработване на 

аргументирана обосновка, изготвяне на план за реализиране на проекта, изработването на план 

за управление и мониторинг на риска. Всеки един ден от обучението завършва с практически 

упражнения, целящи усвояване на знанията.  

 

Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 16. ноември 2022 год. – 18. ноември 2022 год.; 

Такси участие: 1100,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация: 

https://www.europeanacademy.com/16-18-november-2022-online/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 27. юни 2022 – 01. юли 2022) 

 

Новина #3.1 

 

На 24. юни 2022 год. на Европейската комисия за одобрение официално е изпратена 

програмата „Образование” 2021 – 2027. Една от целите на програмата е да подкрепи 

развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Също така се 

цели повишаване на интереса към докторските програми и подобряване на условията по 

https://ec.europa.eu/info/events/finance-221025-youth-dialogue-future-finance_en
https://www.europeanacademy.com/16-18-november-2022-online/
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програмите, отчитайки потребностите и конюнктурата на пазара на труда. По програмата ще 

бъдат инвестирани близо 1,9 млрд. лв. 

 

Линк за детайлна информация:  

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057 

 

Новина #3.2 

 

Лигата на европейските научноизследователски университети (LERU) излезе със 

становище относно новата Европейска програма за иновации, целяща превръщането на 

Европа в световен иновационен лидер. В публикувания документ LERU приветства 

инициативата на Европейската комисия, като накратко анализира установените слабости на 

програмата, давайки също така насоки и предложения за тяхното преодоляване. Препоръките 

на LERU касаят: достъпа до финансиране, както и мащабите на финансиране; рамковите 

условия, включително законодателството; необходимостта от укрепване на иновационните 

екосистеми, посредством различни финансови инструменти; различията между отделните 

европейски региони по отношение на иновациите и научните изследвания; привличането и 

развитието на талантливи предприемачи. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.leru.org/publications/bottlenecks-to-be-addressed-by-the-new-european-innovation-

agenda 

 

Новина #3.3 

 

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата 

процедура по Програмата за икономическа трансформация, към Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Процедурата е за „Технологична модернизация за малки и 

средни предприятия“ и е с общ бюджет от 260 млн. лв. Минималният размер на заявеното 

безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е 

диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за 

микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия. 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 11. юли 

2022 год. (включително), на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-

modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html 

 

Новина #3.4 

 

В брой 22-ри на нашия Информационен бюлетин бе представена втората покана на Европейския 

институт за иновации и технологии за проектни предложения, целящи повишаване на 

предприемаческия и иновационен капацитет на  университетите. През изминалата седмица 

Европейският институт за иновации и технологии обяви 26-те печеливши консорциуми.  

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057
https://www.leru.org/publications/bottlenecks-to-be-addressed-by-the-new-european-innovation-agenda
https://www.leru.org/publications/bottlenecks-to-be-addressed-by-the-new-european-innovation-agenda
mailto:public.consultation@mig.government.bg
https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html
https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html
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Приблизително 300 университета и техните партньори ще получат около 31,2 милиарда 

евро за развитие на своя иновационен капацитет. Финансиране ще получат и три български 

университета: Лесотехнически университет – София, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ и Тракийски университет – Стара Загора. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-

higher-education 

 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education
https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education

